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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 17/1356   
 
DETALJREGULERING FOR "RV. 111 UTBEDRING TRANGA" I RAKKESTAD 
KOMMUNE 
 

Saksbehandler  Espen Glosli Arkiv L13  

 
Saksnr.     Utvalg                                                                   Møtedato 
88/18 Formannskapet                                                    05.12.2018 
42/18 Kommunestyret                                                   06.12.2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd, vedtas detaljreguleringsplan med 
tilhørende reguleringsbestemmeler for RV.111, utbedring av Tranga 20180001. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.12.2018 sak 88/18 
 
Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd, vedtas detaljreguleringsplan med 
tilhørende reguleringsbestemmelser for RV.111, utbedring av Tranga 20180001. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 06.12.2018 sak 42/18 
 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: 
 
Jan Lie (Ap). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd, vedtas detaljreguleringsplan med 
tilhørende reguleringsbestemmelser for RV.111, utbedring av Tranga 20180001. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Planbeskrivelse, med vedlegg 
2. Plankart, utarbeidet i målestokk 1:1000 
3. Planbestemmelser, datert oktober 2018 

 



 

Side 2 av 4 

 

 
Bakgrunn 
Detaljreguleringsplanen omfatter et areal langs RV 111 i Rakkestad kommune, øst for 
Hverven pukkverk ved Trangåsen. Riksveg 111, på denne strekningen, ligger tett inntil 
jernbanelinjen, Østre linje, som i dag er uten faste togruter. Jernbanelinjen ligger dypt i 
terrenget med fjellskjæring langs vestsiden. På østsiden av jernbanelinjen, skråner 
terrenget, bratt opp til Rv.111. Skråningen, i plan med veien, er delvis sikret med en 
støttemur, med noe usikker tilstand. Støttemuren og rekkverket, mot jernbanen, er i generell 
dårlig forfatning og er årsaken til at RV 111 planlegges flyttet østover, fra jernbanen. Rv 111 
fremstår smal i dette området. Gjennom årene har det skjedd flere alvorlige ulykker der. 
 
Flyttingen av Rv 111 medfører relativt store anleggsarbeider. Det skal sprenges bort stor del 
av fjellet langs østsiden av Rv 111 som igjen gir en større fjellskjæring.  
 
Anleggsarbeidet vil bedre trafikksikkerheten betraktelig med god sikkerhetssone mellom 
jernbanelinjen og fjellskjæringen og bedre drenering av overvann og plass til snøopplag. 
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 
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Hjemmel 
Plan og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71), §§ 12-3, 12-12 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Statens vegvesen har anledning til å legge reguleringsplaner ut på offentlig ettersyn (§ 3-7 
PBL). Planforslaget har derfor ikke vært til behandling i Rakkestad Kommune før kommunens 
endelige godkjenning av planen. 

 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
I anleggsperioden vil RV 111 stenges i ett felt og stenges helt ved sprengningsarbeid. 
 
 
Økonomi 
Rakkestad Kommune vil benytte muligheten, til å legge vann og avløpsledninger gjennom 
anleggsområdet samtidig med gjennomføring av prosjektet. Dette er del av planene for 
fremtidig vann og avløpsledniger til Rudskogen næringsområde.  
 
 
Naturmangfold 
Området eller tiltaket er ikke vurdert å være i konflikt med Lov om forvaltning av naturens 
mangfold.   
 
 
Administrasjonens vurdering 
Rakkestad Kommune har mottatt planforslaget fra Statens vegvesen. Hensikten med 
planforslaget er å utbedre RV 111 gjennom Tranga. Vi ser det som positivt at Statens 
vegvesen ønsker å utbedre og gjøre veien gjennom Tranga mer sikker. I samråd med 
kommunens administrasjon har Statens vegvesen kjørt planprosessen frem til vedtak i tråd 
med § 3-7 i Plan og bygningsloven. Planen har vært gjennom ordinær varsling om oppstart 
og offentlig ettersyn. 
 
Rakkestad kommune ønsker i forbindelse med anleggsarbeidene å legge vann og avløpsrør 
langs veitraseen. Dette er nærmere beskrevet i detaljreguleringsplanen.  
 
Planforslaget fremstår som ryddig og oversiktlig og er vurdert ikke å omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning, FOR-2017-06-21-854. Rakkestad kommune er enig i dette. 
Planområdet er foreslått regulert til formålene, Kjøreveg, Annen veggrunn- grøntareal.  
LNFR samt hensynssoner og bestemmelsesområde - anlegg og riggområder.   
 
Planforslaget viser at veglegemet flyttes sørover, vekk fra jernbanetraseen. Vegen 
balanserer i dag på skjæringstoppen mot jernbanen, med rekkverk inntil kjørebanen. 
Planlagt flytting av veglegemet gir muligheter for etablering av gode vegskuldre med 
hensiktsmessig avstand til skjæringstoppen, mot jernbanen.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at planarbeidet har tatt inn over seg de aktuelle problemer 
og vil øke trafikksikkerheten i området.  
 
Planforslaget har gjennomgått temaene, naturmiljø/friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, 
naturressurser, grunnforhold, landskapsbilde. Det er ikke registrert konflikter innenfor disse 
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temaene. De er alle sammen løst innenfor planarbeidet gjennom bestemmelser. Det er også 
gjort en ROS analyse for aktuelle temaer.  
 
Det er ikke kommet inn innspill eller innsigelser av vesentlig betydning i høringsperioden.  
Planforslaget er ikke forandret etter offentlig ettersyn. 

 
Rådmannen vurderer planforslaget, med alle dokumenter og vedlegg som komplett. Alle 
relevante forhold er vurdert og hensyntatt. Planforslaget anbefales vedtatt slik det foreligger. 
 


